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Informare privind activitatea Biroului Teritorial pentru Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
Noiembrie 2019
Cooperare cu instituții publice sau cu alte persoane juridice care își desfășoară activitatea
în domeniul amenajării teritoriului și al urbanismului. Întâlniri/ateliere de lucru.
- În cadrul biroului s-a primit, prin e-mail, din partea Secretarului Primăriei municipiului Bistrița,
solicitarea de a transmite un punct de vedere cu privire la propunerea de lotizare a unui teren. În
demersul de a răspunde solicitării, în cadrul biroului s-au analizat mai multe legi, răspunsul fiind
în curs de elaborare.
- Președintelui Asociației Secretarilor u.a.t din județul Bistrița-Năsăud, cu sprijinul Consiliului
Județean Bistrița-Năsăud a inițiat colaborarea în vederea sprijinirii organizării unui
seminar/atelier de lucru pentru ”aplicarea corectă și unitară a legislației în domeniul urbanismului
și autorizării construcțiilor”. În acest sens, din cadrul biroului s-au purtat mai multe discuții cu
organizatorul, privind tematica propusă, persoanele car ar putea susține temele și perioada de
organizare a seminarului.
- Ca urmare a faptului că PATJ-ul județului Cluj este în curs de elaborare și în acest sens
elaboratorii proiectului au organizat pe parcursul lunii două ateliere de lucru. Primul atelier de
lucru cu tema ”Rețeaua de localități”, la care a participat și reprezentantul teritorial, a avut loc
în data de 14 noiembrie. Întâlnirea, la care au fost invitați experți din domeniu, a presupus o
sesiune de brainstorming structurat pe trei teme: rolul și profilul funcțional al localităților,
inclusiv alternative de locuire în zona metropolitană, zone metropolitane/zone urbane
funcționale, amenajarea teritoriului și urbanism în mediul urban și rural. Următorul Atelier de
lucru organizat pentru data de 27 noiembrie, la care va participa dl. arh. Gheorghe Elkan, se va
concentra pe tema generală ”Transport”, structurat pe subtemele: mobilitate locală, județeană și
regională, transport
public
la
nivel
metropolitan/periurban/județean,
transport
aerian, infrastructură pentru transport nemotorizat.
- În 22 noiembrie, la invitația OAR-T, reprezentantul teritorial a participat la Masa rotundă-Gala
Bienalelor și anualelor de arhitectură, organizată la Casino-ul din Parcul Central-Cluj-Napoca,
care a precedat Decernarea Premiilor BATRA 2019.
Menționăm că atât OAR-T, UAR, precum și administrațiile publice, inclusiv Tribunalele,
consideră încă Registrul Urbaniștilor din România ca un for profesional deconcentrat cu interese
profesionale în folosul public.
- ”Procedura de atestare a persoanelor care ocupă sau intenționează să ocupe funcția publică de
Arhitect-Șef”, fiind în consultare publică pe site-ul rur.ro, în cadrul biroului s-au purtat discuții
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telefonice sau tête-à-tête, cu Arhitecți-șefi de municipii și județe, care și-au exprimat
nemulțumirea legat de modalitatea de atestare, invocând lipsa specialiștilor dornici să ocupe
postul de arhitect șef, dar și de condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei din funcție.
- În a doua etapă a consultăriilor publice, după inserarea observațiilor primite, ”Procedura” a fost
transmisă prin e-mail, Arhitecților șefi de județ, municipii și orașe din zona Nord-Vest și Centru.
Legat de această problemă ar fi necesar ca, paralel cu definitivarea Procedurii de atestare a
Arhitecților-Șefi, în cadrul RUR să se stabilească dacă este oportună inițierea unor protocoale de
colaborare care să sprijine activitatea Arhitecților-Șefi.
În domeniul administrativ
- La solicitarea Directorului executiv referitor la ștampila neconformă a unui specialist atestat de
către RUR, s-a luat legătura cu specialistul și i s-a solicitat un punct de vedere cu privire la
situația creată.
- În cadrul biroului a fost înregistrat un e-mail, din partea unui specialist atestat RUR, prin care
solicită un punct de vedere cu privire la dreptul său de a elabora o documentație de urbanism, în
concordanță cu dreptul de semnătură pe care îl deține. La cererea biroului, specialistul a adus
documentațiile în cauză pentru a fi analizate. În această situație, s-a elaborat și trimis o adresă
către Director executiv, Președinte a Comisiei Profesionale și de Disciplină prin care se solicită
un punct de vedere, cu colaborarea avocatului RUR, având în vedere că există un litigiu deschis
la Tribunal.
- Angajații biroului teritorial au participat, prin Skype, la ședința Consiliului Superior din data de
31 octombrie și la ședința grupului de lucru privind analiza Procedurii de atestare a arhitecților
șefi, din 7 noiembrie.
- În cadrul biroului, în această lună, au fost înregistrate 4 dosare de atestare/examinare, fiind
analizate și elaborându-se punctele de vedere aferente. În total un număr de 10 dosare au fost
trimise la Secretariatul central, pentru ședința Comisiei de Examinare din 28 noiembrie. Toți
solicitanții au fost consiliați telefonic sau la sediul biroului referitor la conținutul dosarului și
condițiile de atestare.
- Au fost înregistrate 6 dosare de stagiu, stagiarii fiind consiliați telefonic sau la sediul biroului
privind conținutul dosarului de stagiu.
- Din cadrul biroului teritorial s-a răspuns solicitărilor, întrebărilor (telefonic, e-mail, la sediu)
legate de modalităţile de plată a tarifelor, a dobândirii dreptului de semnătură, înscrierea în
stagiu, procedurii de atestare a Arhitecților-șefi, etc.
Reprezentant teritorial

Coordonator birou teritorial
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dr. geograf Diana RETEŞAN
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